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| A tatuagem que Emílio Dantas, o Beto Falcão 
de Segundo Sol, tem no braço esquerdo sumiu 
nas cenas da novela: apagaram com muita 
maquiagem. Trata-se do rosto do cantor Raul 
Seixas, que o ator mandou tatuar faz tempo. 
Assim ele pode usar camiseta regata e até sem 
camisa. 

| Festão: Cauã Reymond comemorou 38 anos 
reunindo a família e os amigos em sua casa, na 
Barra (RJ). Em vídeo feito pela mãe dele, o galã 
aparece dançando coladinho com a namorada, 
Mariana Goldfarb, e até cantou na festa.   

| Bianca Bin e Sérgio Guizé foram vistos fa-
zendo compras juntos em loja de artigos para 
bebê em Santo André (SP).  Mas, calma: era para 
presentear um bebê, afilhado dele. 

| Ao que tudo indica, o casamento de Sabrina 
Sato com Duda Nagle só vai acontecer depois 
que a filha nascer. Ele se justifica: “A gente é 
tão estabanado que fizemos o bebê antes do 
casório!” Sabrina revela que a filha foi conce-
bida logo após o Carnaval.  

| É namoro ou amizade? Yanna Lavigne e 
Rômulo Arantes Neto foram vistos juntos em 
Buzios. Yanna não assume um novo amor desde 
o fim da relação com Bruno Gissoni, com quem 
tem uma filha. A última namorada de Rômulo 
foi Cleo Pires.  

|  Duas coisas que Cleo Pires prefere não res-
ponder por um bom tempo: questões sobre 
sexualidade e falar da família. Para uma re-
pórter que quis saber por que realmente tirou 
o sobrenome Pires, ela fingiu roncar, como se 
estivesse dormindo. Cleo se inspirou na Cher 
para ter um nome curtinho à sua nova carreira: 
cantora.

| Chay Suede definiu o mês de seu casamento: 
dezembro. Ele pretende trocar alianças com 
Laura Neiva em cerimônia íntima, apenas re-
unindo a família e amigos íntimos. O casal já 
mora junto há dois anos.   

| Falta de hábito? Simone, da dupla com Si-
maria, postou vídeo provando caviar e cuspiu 
fora: “Prefiro minha rapadura! Tchau, caviar, 
brigado!”

| Galvão Bueno não quer pendurar as chutei-
ras: quer ir para a Copa de 2022 no Qatar. Talvez 
não narrando, mas comentando. Ele acha que a 
voz é como o vinho: “Vai adquirindo nuances.” 

Para convencer o casal #brumar a estre-
lar sua primeira campanha publicitária, 
o cachê não ficou barato: R$ 1,8 milhão. 
Mas Neymar e Bruna Marquezine topa-
ram protagonizar cenas quentes, usando 
roupas íntimas, no comercial para o Dia 
dos Namorados. Detalhe: o craque e 
a atriz dividiram o cachê e ficaram em 
camarins separados, cada um com seu 
maquiador. No camarim de Bruna, es-
palharam velas e tinha até massagista. 
Curiosamente, Bruna teve que esperar 
Neymar gravar outro comercial no “pa-
pel” de pai: o craque estrela um comer-
cial do Dia dos Pais ao lado do filho Davi 
Lucca. O garoto também teve tratamento 
de estrela: camarim e brinquedos antes 
de gravar. Pai e filho gravaram também 
um comercial de cadeia de lanchonetes: 
a propaganda vai ao ar antes da Copa, 

que começa dia 13 de junho.
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GINCANA
Até domingo viveremos as emoções da 30ª Gincana Mu-

nicipal. Vem com a gente! Grupo Arauto: Gincana por quem 
vive esta emoção! #GrupoArauto #Gincana #VeraCruz #La-
jetelha #EscritorioForsthofer #Baumgarten #SapatusGorck 
#TrilegalTche #Kothe #Tipuanas #CaminhoDaPaz #AMTintas 
#RoqueSchuch #Espetaculo

CIRO BOTTINI
Está chegando a hora! Nesta quarta, dia 30, o paulistano 

Ciro Bottini aterrissa em Vera Cruz para apresentação da Pa-
lestra Show “Vender, Vender, Vender”. A iniciativa é da Acisa 
e conta com o apoio do Grupo Arauto. Considerado o maior 
vendedor televisivo do País, Bottini promete ao público regio-
nal uma noite memorável abordando temas como motivação, 
negócios e, claro, vendas. Você vai construir uma nova visão 
profissional, garanta já seu ingresso. Informações através do 
telefone 3718-1002. Patrocínio: Sicredi, Funerária Caminho 
da Paz, Kopp Tecnologia, Exclusive Piscinas, Grupo HC e CDL 
Porto Alegre.

COPA DO MUNDO
Já é Copa na nossa Arauto FM. E você vai torcer vestindo a 

camiseta que une a seleção brasileira com a sua rádio preferi-
da. Parceria Aldematt, Beto Peças, Halmeschlager, Prevenção 
Extintores, Unopar Santa Cruz do Sul e Viva Assessoria Condo-
minial. Você já está convocado para torcer pelo hexa com a 
rádio que é do jeito que você sempre quis! 

PENSE NISSO
Nunca diga que algo é impossível. As coisas são, no máxi-

mo, improváveis. 


